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Opis kursu:
Wymagania wstępne
Słuchacz rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie A1 (początkującym).
Powinien rozumień proste komunikaty, wypowiadać proste zdania opisujące otoczenie, swoją osobę,
swoje potrzeby, a także powinien formułować proste pytania.
Opis ogólny
Jeżeli ciągle zaczynasz uczyć się języka angielskiego od początku, a po roku nauki przerywasz – ten
kurs jest dla Ciebie. Jeżeli test poziomujący wykazał Twoją wiedzę na poziomie B1, a Ty rozumiesz i
odczuwasz braki gramatyczno-leksykalne – ten kurs jest również dla Ciebie. Jeżeli już nie pamiętasz
dlaczego ‘…people come and go…’, ale ‘…John goes there…’ – ten kurs jest dla Ciebie :)

Opis szczegółowy
Treści merytoryczne
W trakcie kursu zostaną poruszone następujące tematy:
Słownictwo
Język komunikacji klasowej
Rodzina, osobowość- przymiotniki
Wakacje, zainteresowania
Miejsca i czas
Podstawowe czasowniki
Proste wyrażenia frazeologiczne
Ubranie , żywność

Przymiotniki
Gramatyka
Składnia zdań prostych
Czasy teraźniejsze
Czasy przeszłe
Spójniki
Sposoby wyrażania przyszłości
Sposoby wyrażenia doświadczenia życiowego
Wymagania oceny
Słuchacz zakończy kurs z wynikiem pozytywnym jeśli będzie regularnie uczestniczył w zajęciach
(przynajmniej 50 % obecności) , będzie aktywny na zajęciach, przygotowany do zajęć (zadania
domowe) oraz zaliczy końcowy test pisemny.
Literatura
Kurs prowadzony jest w oparciu o podręcznik, który Słuchacze będą zobowiązani zakupić i przynosić
na zajęcia, oraz o dodatkowe materiały autorskie. Podręcznikiem kursowym jest New English File –
pre-intermediate Student’s Book, Oxford University Press. W czasie 30 godzin kursu zostanie
opanowany materiał z pierwszych czterech rozdziałów tego podręcznika.
Cel ogólny kursu
Ogólnym celem kursu jest przypomnienie i utrwalenie podstawowych struktur gramatycznych oraz
rozwinięcie umiejętności posługiwania się j. angielskim w obrębie podstawowych sprawności
językowych (mówienia, pisania, słuchania i czytania) na poziomie A2.
Oczekiwane efekty kształcenia
Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym Słuchacze będą potrafili:


budować nieskomplikowane wypowiedzi ustne i pisemne w sytuacjach codziennych (na ulicy,
w biurze, w placówkach usługowych, na dworcu, mail, kartka, sms, krótki list nieformalny),



rozumieć wypowiedzi ustne i pisemne o niewielkim poziomie trudności pod warunkiem, że
dotyczą one sytuacji codziennych omawianych na kursie

Słuchacze będą mogli efektywniej uczestniczyć w zajęciach lektoratu języka angielskiego na poziomie
B1.

